
Известување за концентрација со која  Гиесеке+ДевриентГезелшафт мит 

бешренктерХафтунг Германија ќе стекне контрола над Нетцетера Грoуп АГ , Швајцарија 

(предмет бр. 08-89/2020) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република 

Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), на ден 02.10.2020 година, а дополнето на 07.10.2020 

година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) 

доставено е известување за концентрација со која Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер 

Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на 

адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија, над Нетцетера Грoуп АГ 

(Netcetera Group AG), со регистрирано седиште на Ципресенштрасе 71, 8040, Цирих, Швајцарија. 

 

Учесници во концентрацијата и нивни деловни активности: 

Гиесеке+Девриент ГмбХ е холдинг друштво на независни подгрупи на зависни друштва, односно 

технолошка групација на глобално ниво активна во полето на издавање банкноти и хартии од 

вредност. Произведува картички со магнетна лента и чипови, како и лични карти и документи за 

патување, решенија за е-влада, решенија за безбедни мобилни трансакции и софтверски систем за 

крајни мобилни уреди. Седиштето на Г+Д е во Минхен, со зависни друштва во 33 држави. 

Гиесеке+ДевриентГмбХ нема регистрирано присуство во Република Северна Македонија. 

Нетцетера Грoуп АГе софтверска компанија основана во 1996 година со седиште во Цирих. Преку 

самостојно контролирани зависни друштва, Нетцетера им нуди на своите клиенти ИТ услуги и 

дигитални производи.Во суштина, Нетцетера нуди прилагоден развој на ИТ. Ова вклучува развој и 

имплементација на индивидуализиран софтвер специфициран за потребите на своите клиенти 

(Биспоук Софтвер (Bespoke Software)). Клиентите се претежно од финансиската индустрија, но и од 

други сектори, како што се транспорт, медиуми и секторот здравство. 

НетцетераГрoуп АГ има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните 

две зависни друштва: 

— Друштво за компјутерски услуги НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со 

регистрирано седиште на бул. Партизански одреди бр. 72А, Карпош, Скопје, активно со 

компјутерско програмирање. 

— Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО Скопје, со регистрирано седиште на 

Анкарска бр. 18-кат 1, Карпош, Скопје, активно со компјутерско програмирање. 

Релевантниот пазар на стоки за пријавената концентрација, според подносителот на известувањето  

би можел да се дефинира како пазар на обезбедување услуги за дигитално плаќање на територијата 

на Република Северна Македонија.  

 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 



страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: 

kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на 

објавување на ова известување. 

 

08.10.2020 година  

     Скопје 


